
Felhívás! 
 

 

 

 

Kedves Illéssys Diákok!  

Iskolánk sikeres Erasmus+ pályázatot nyert.  

A pályázat keretén belül lehetőség van a turizmus-vendéglátás ágazatiban tanuló diákok számára 

KÜLFÖLDI szakmai gyakorlat megszerzésére! 

Fontosabb információk: 
 Érintett szakmák: cukrász, szakács, pincér-vendégtéri szakember, vendéglátásszervező és 

cukrász-, vendégtéri szaktechnikusok 

 Tervezett időpont: 2023. július 15. és augusztus 15. közötti időszakon belül. 

 Kiutazás időtartama: 2 hét a fenti időszakon belül, a kedvezőbb repülőjegyárak 

figyelembevételével. 

 Utazás: repülőgéppel  

 Az utazásban résztvevő tanulók létszáma: 30 fő 

 Célállomás: Mallorca, SPANYOLORSZÁG 

 A munkavégzés helyszíne, időbeosztása: a külföldi partnercég által szervezett 

vállalkozásoknál az ottani munkarendnek megfelelően, főként konyhán történik. 

 Munkanyelv: angol, német 

 Szülői beleegyező nyilatkozat szükséges 

 

Költségek: 
 Poggyászdíj: súlytól függően kb. 20.000 Ft/egy út. (egy bőröndbe többen is pakolhatnak) 

(jelen összeg 2023. február 8-ai adat) 

 Útiköltség hozzájárulás: 20.000 Ft.  

A külföldi szakmai gyakorlatra a kiválasztás pályáztatás útján történik.  

Pályázhat minden illéssys diák, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik. 
 

A pályázat feltételei: 
 

1. Motivációs levél leadása!    

- Ebben, kérjük térjen ki, hogy milyen szakmai készségek, tudás fejlesztését várja a programtól. 

- Milyen történelmi, kulturális értékeket tekintene meg szívesen a célállomáson vagy annak 

környékén. 

2. Angol/német és magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz leadása. 

3. A pályázati adatlap kitöltése. (átvehető az iskolatitkárságon) 

Leadási határidő: 2023. március 1. kedd 14 15  az iskolatitkárságon 
 

                                                                                                             Tóth László  

                                                                                                                     igazgatóhelyettes   
 



Pályázati adatlap 2023. 

Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlat  
 

Tanuló neve:  ........................................................      osztálya: ..............................  

Tanult szakma: .....................................................  

Tanult idegen nyelv: .............................................  

2022/2023. tanév I. félévi eredménye: ………… 

1. Tanulmányi, kulturális, sportversenyeken való részvétel: 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................  

Dátum: ………………………… 

          ___________________ 

tanuló aláírása 

 

Osztályfőnöki ajánlás: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Dátum: ………………………….. 

          ___________________ 

osztályfőnök aláírása 

 



SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Tanuló neve:  ........................................................      osztálya: ..............................  

Tanult szakma: .....................................................  

Tanult idegen nyelv: .............................................  

A 2023. nyarán megvalósuló Erasmus+ program által biztosított szakmai gyakorlaton 

(Mallorcán) a pályázati feltételek tudatában részt kívánok venni. 
 

Dátum: ……………………….  

         ……………………………….. 

                      aláírás 
 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Tanuló neve:  ........................................................      osztálya: ..............................  

Tanult szakma: .....................................................  

Tanult idegen nyelv: .............................................  

A 2023. nyarán megvalósuló Erasmus+ program által biztosított szakmai gyakorlaton 

(Mallorcán) a pályázati feltételek tudatában részt kívánok venni. 
 

Dátum: ……………………….  

         ……………………………….. 

                      aláírás 
 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Tanuló neve:  ........................................................      osztálya: ..............................  

Tanult szakma: .....................................................  

Tanult idegen nyelv: .............................................  

A 2023. nyarán megvalósuló Erasmus+ program által biztosított szakmai gyakorlaton 

(Mallorcán) a pályázati feltételek tudatában részt kívánok venni. 
 

Dátum: ……………………….  

         ……………………………….. 

                      aláírás 


